
Zápis ze sch ůze výboru TJ Sokol Jahodnice 
 
Datum konání 7.10. 2013 od 20.00hodin – Klub TJ 
Přítomni / výbor M.Kučerová,J.Rybáková,V.Vítek, V. Burian,J.Talaš 
Omluveni / výbor H.Kvasničková 
Přítomni / rev.a kontrol.komise: V.Kočí 
Ostatní ú častníci: Filip Junek 
Zapisovatel M. Kučerová 
 
Program: 
 
1. Uzavřena smlouva s MÚ Praha 14 na pronájem prostor tělocvičny pro konání 
voleb.  
Uzavřen dodatek č.1 s MÚ Praha 14 – změna využití poskytnutého grantu na 
realizaci opravy střechy. 
Podepsán protokol o konečném předání stavby na opravu střechy s firmou BEK s.r.o. 
v konečné výši 377.911,-Kč. 
 
2. Výbor odsouhlasil: 

- částku ve výši 2500,-Kč paní Janě Junkové – náhradu za uzavření 
provozu  Klubu ve dnech 25.-26.10.2013 – 1.kolo  konání voleb, v případě 
konání i 2.kola  bude náhrada činit   rovněž 2 500,-Kč 

- uzavření smlouvy na pronájem tělocvičny za účelem hry/výuky tenisu dětí 
-  panu J.Pivoňkovi, listopad 2013 – duben 2014 a to každý pátek od 
15:00h-16:00h v paušální částce 500,-Kč/měsíc 

- uzavření smlouvy na pronájem tělocvičny za účelem hry/výuky tenisu děti 
– paní G. Němečkové školka SamrtFOX,listopad 2013-duben 2014, a to 
každý pátek od 10.30h – 11.30h v paušální částce 500,-Kč/měsíce 

- náhradu využití tělocvičny panu Šperlovi v jiném volném termínu za pátek 
25.10.2013 – konání voleb 

- instalaci pásů proti ptákům a opravu okapu firmou BEK, na základě 
nabídky NABSI-2013-11-000861 ve výši 5 082,-Kč 

- zakoupení nové plachty na vytvoření kluziště 
 
3. Výbor projednal s panem F.Junkem vytvoření fcbk stránek hospůdka Sokol 
Jahodnice. Je nutné, aby stránky byly spravovány nejlépe výborem či členem TJ 
Sokol Jahodnice a obsahovaly aktivity celé naší TJ.  
 
4. Výbor souhlasí se zakoupením nového vybavení Klubu – tj. potřebný počet stolů a 
židlí, dle nabídek, které budou vypracovány do příští schůze výboru. 
 
5. Výbor souhlasí s uzavření nové nájemní smlouvy na prostory Klubu Tj s panem 
Filipem Junkem, a to  na dobu určitou – 5 let, počínaje 1.10.2013. 
 


